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Editorial

N

o mês de julho de 2015, a Estudos Ibero-Americanos, revista do
Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, completa 40 anos de periodicidade
ininterrupta. Ao longo das quatro décadas, a EIA, solidificou-se como
uma referência aos estudos da Península Ibérica e parte da América por
ela colonizada.
Recentemente tivemos a satisfação de assumir a edição da revista
e estamos apresentando o primeiro número sob a nova coordenação
editorial, entretanto, não podemos deixar de mencionar neste momento
comemorativo a importância que alguns professores tiveram na
direção da revista. Certamente o nome de maior representatividade
da EIA está concentrado na figura do Doutor Braz Augusto Aquino
Brancato, fundador e diretor do periódico. Com ele a revista ultrapassou
as fronteiras nacionais e ganhou espaços acadêmicos internacionais,
aspecto que foi seguido e solidificado pelos outros editores que passaram
pela revista ao longo das quatro décadas: Irmão Elvo Clemente, Gregorio
Martin, Harry Rodrigues Bellomo, René E. Gertz e Maria Cristina
dos Santos. São profissionais que contribuíram para a consolidação
do periódico como referência na área de História, sendo que esta
última, contribuiu também para a transição digital e ampliação dos
indexadores.
Aproveitamos para informar que um projeto está em andamento
e no decorrer dos próximos meses, todas as revistas impressas estarão
digitalizadas e disponíveis para consulta online. Atualmente, é possível
pesquisar apenas a partir do volume 30 do ano de 2004, sendo necessária
a consulta manual de todas as demais, mas segundo cronograma, até
2016, com o apoio das estagiárias oriundas do Programa de Bolsas
Pesquisa Alunos da PUCRS/BPA, todos os 40 anos estarão disponíveis
para consulta na internet.
Com o desafio que recebemos em continuar essa história de
sucesso acadêmico e editorial, iniciamos um processo de ampliação e
fortalecimento do Conselho Consultivo, dessa forma, a partir de agora,
temos representantes de universidades da Alemanha, Argentina, Brasil,
Chile, Espanha, EUA, França, Hungria, Itália, Portugal, Reino Unido
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e Uruguai. Com esse novo grupo será possível ampliar nossa rede e
internacionalizar a produção.
Seguindo as novas tendências editoriais, a EIA adotou a publicação
de dossiês temáticos. As chamadas serão sempre divulgadas com
antecedência na plataforma, mailing list e redes sociais, como na
recém-criada página do Facebook.1 Com isso, o número 41, vem a
público como Dossiê Laços Sociais, Laços Transnacionais – da
construção de vínculos na História, organizado pela Equipe Editorial.
O material é composto por nove artigos, uma resenha e pela seção
entrevista.
Agradecemos a todos os colegas que contribuíram com o crescimento da EIA e aqueles que querem o fortalecimento do periódico como
uma revista de alcance ainda maior no cenário internacional. Desejamos
boa leitura e excelentes reflexões.

Leandro Pereira Gonçalves

Editor

Charles Monteiro
Editor Executivo

1

<https://www.facebook.com/EstudosIberoAmericanos?fref=ts>.

